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      رسچشمه شهرک خیرمحمد عبداملومن 83

      رسچشمه شهرک غیاث الدین دولت 84

      رسچشمه شهرک غالم بهاءالدین 85

      رسچشمه شهرک غالم سخی غالم رسور 86

      رسچشمه شهرک نورمحمد شاه محمد 87

      رسچشمه شهرک محمد اکرب نادر 88

      رسچشمه شهرک محمد رحیم محمد نعیم 89

      دهن مرغه // محمد امیر زملی 90

       دولینه عبدالظاهر عبدالقادر 91

        ګل احمد فیض الله 92

        خیرالدین خیرالله 93

        غالم یحیی غالم ولی 94

        عبدالرحمن محمد نصیر 95

        عبدالکریم حمیدالله 96

        محمد عزیز 97

        اسامعیل محمد 98

        غالم عبدالحکیم 99



امره
ش

 پيژندنه 

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 رتبه / مسؤليت کلی ولسوايل د پالر نوم نوم

        غالم عبدالعظیم 100

        رمضان عبدالرحمن 101

        دین محمد رساج 102

        جهان کل صبغت الله 103

        رحیم الله شفقت الله 104

 جوزجان

     اربکی  درزاب عبدالودود نقیب الله 1

     //  // نورمحمد نظرمحمد 2

     //  // عبدالروف سیف الله 3

     //  مرکز رسور قریه دار 4

     //  خوجه کوه عبدالوهاب کاکل 5

     اربکی  مردیان اغنیاز شکرالله 6

     //  مردیان آقمراد چهاری 7

     //  مردیان جامنراد آغه ګیلدی 8

     اردو  مردیان عبدالجبار عبدالغیاث 9

مرادآق  محمد نادر 10      //  مردیان 

     //  مردیان زیاد صوفی محمد علی 11

     //  مردیان خان بای خیرمحمد 12

     //  مردیان جمعه عبدالرحمن 13

     //  // جمعه دوردی نادرشاه 14

     اربکی  درزاب جوره جمشید 15

     //  // نیلی بای ګل آغه  16

 ننګرهار

     اردو رسباز پريه خيل خوګياڼي وزير رئيس خان 1

     اردو رسباز هاشم خيل خوګياڼي شريعيل فراز خان 2
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     - - - حاجي مالک عبدالرازق 4

     - زمرب - حمیدګل اسحاق خان 5

     - یعقويب - ظاهرالدین انعام الله 6

     ظابط مويل - ويل محمد سخي محمد 7

     پولیس سبزا - فتخ خان زاهدالدین 8

     - - - محمدرشیف فیروزخان 9

     - مويل - شاه وزیر ماورجان 10

     - خوست میله قلندر وزیرخان غفارخان 11

     اردو مزاري  دره - مايل خنظله 12

الله    قدرت  13      - طوطاک باک صابرخان 

     - - - دوست محمد مدیرد 14



امره
ش

 پيژندنه 

 راوړي وسلې تاريخ
وسائط او 

 وسائل
 مالحظات

 رتبه / مسؤليت کلی ولسوايل د پالر نوم نوم

     - الوخیل دومنده ظالف رحمین 15

      شین کاڼ نادرشاه کوټ احمدار محبوب 16

     کمپاین مرګوړي - عبدالرحمن مزارخان 17

     پولیس جمریم - مولوي عاقیل عبدالرحمن 18

     - مرګوړۍ - رسول خان جمین خان 19

     رسباز پوستین - رحمت خان محمدکبیر 20

     - - - - حرضت محمد 21

     - - - موریم رمضان خان 22

     - - - - توکل خان 23

     - - - سایل خان فضل ريب 24

     - - - خاجي خان عني الرحمن 25

     - - - جمین خان عبدالحالق 26

     پولیس - - عبدالرحمن سعیدالرحمن 27

     اشپز شمبوات - ناظم عامدالدین 28

     استخبارات ملنګان - دیدان عارف ګل 29

     اردو لټکه - ډويل صابت الله 30

     پولیس شمبوات - عني نور بربۍ 31

     - جرمیر - خالدګل رسمي ګل 32

     رسباز ملیګان - ظاهرګل سعیدالرحمن 33

     - - - - محمدرحمن 34

     - - - - ناظرګل 35

 پکتیا

     پولیس دورسکي احمدخیل غفورجان طاهر 1

     اردو کوسین سیدکرم میرزام عثامن عني 2

     - عثامن خیل - برکت حبيب الرحمن 3

     پولیس خڼ خیل - علی شاه واحدالرحمن 4

     - میاګل کهول - ګالف اسدالله 5

     - نرګيس - ظاهرخان حکیم خان 6

     -  وزي ځدران یعقوب رازمحمد 7

8 
 زرمت سیدابراهیم شاه سیدابراهیم اغا

 انتخابا 

 توکارکونکی

    

     -  - محمدشاه دین محمد 9

     اردو  - عبدل   شاه سیدنور 10

     -  - فتح خان شباب 11

     -  - محمدګل محمدایوب 12
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 محمدحنیف 13

 

     -  - محمدګل

     پولیس ځنډي خیل احمداباد رازمحمد نصیرالله 14

     اردو رود - جالت خان عیدمحمد 15

     - رسونخیل ځاخي اریوب باجوړۍ امجد 16

     - مالفتح - الف خان ایمل 17

     - - - رحیم ګل رحیم الله 18

     سدحدی ضابط - - عبدالقدوس عبدالحمید 19

     پولیس عيل خیل - عبدالغفور جیالين 20

     - مالفتح - سلطان محمد تالمحمد 21

     - عيل خیل - عيل محمد رمضان 22

     ميل امنیت څیرمنۍ - اخرتګل حیايل ګل 23

     اردو حسن خیل احمدخیل ایران محمدیار 24

     - شیخو - حکیم عصمت الله 25

     - حسن خیل - محمد داور نوروالی 26

     جنایي - - فضل عمر محمدالله 27

 بلخ

الدین محراب 1 بولک۴ محمد سلیم      ۱۳۲۱/۴/۱۱ اربکی سبزیکار 

بولک۴ خان محمد امان الله 2     ۱۳۲۱/۴/۱۳ ملی اردو اکرم قلعه 

بولک۴ محمد جان عبدالقیوم 3     ۱۳۲۱/۴/۱۲ پولیس اقتپه 

بولک۴ سلطان محمد  باران 4     ۱۳۲۱/۴/۱۲ پولیس اقتپه 

بولک۴ خیرالدین عبدالغنی 5     ۱۳۲۱/۴/۱۲ ملی اردو اقتپه 

بولک۴ سید فقیر بشیر 6     ۱۳۲۱/۴/۲۱ اربکی تیمورک 

بولک۴ اخرت محمد ضمیر 7     ۱۳۲۱/۴/۲۴ پولیس اقتپه 

بولک۴ جمعه الدین کامل الدین 8     ۱۳۲۱/۴/۲۴ ملی اردو خان اباد 

بولک۴ محمد خان جالت خان 9     ۱۳۲۱/۴/۲۷ پولیس رحمت اباد 

بولک۴ محمد عمر فریدالله 10     ۱۳۲۱/۴/۲۱ ملی اردو چوبه 

بولک۴ غالم نبی محمد یوسف 11     ۱۳۲۱/۴/۲۱ اربکی رحمت اباد 

بولک۴ جالت خان بریالی 12     ۱۳۲۱/۴/۳۱ رسحدی قرشتپه 

    ۱۳۲۱/۴/۱۲ ملی اردو عرب مزاری چمتال دین محمد صدوخان 13

    ۱۳۲۱/۴/۱۱ پولیس نواباد مرکزی چمتال فیض الله عبدالحق 14

    ۱۳۲۱/۴/۱۱ اربکی رساسیاب چمتال رحمت الله عصمت الله 15

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ ملی اردو مرکز چمتال پیداگل عبدالبشیر 16

    ۱۳۲۱/۴/۲ ملی اردو دالی شورتپه اقمراد سخی توردی 17

    ۱۳۲۱/۴/۳ اربکی اریغ باطر شورتپه عبدالکریم عبدالجبار 18

    ۱۳۲۱/۴/۲۱   توقی شورتپه محمد قل عبداملنان 19
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    ۱۳۲۱/۴/۲۱   توقی شورتپه عبدالجبار توردی مراد 20

    ۱۳۲۱/۴/۱۱ پولیس حیدرکم کشنده صوفی عزت خال محمد 21

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ ملی اردو کرم شاهی کشنده محمد میر نقیب الله 22

    ۱۳۲۱/۴/۲۴ پولیس شمربست کشنده جمعه خان عبداملنان 23

    ۱۳۲۱/۴/۲۴ پولیس شمربست کشنده جمعه خان عبدالبصیر 24

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ پولیس شمربست کشنده نعمت الله عبدالخالق 25

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ ملی اردو میرزاهی کشنده داستان شاه ضحاب شاه 26

    ۱۳۲۱/۴/۱ اربکی زادیان دولت اباد محمود گل ب الدین 27

    ۱۳۲۱/۴/۱ ملی اردو زادیان دولت اباد پیغمربقل میرزاقل 28

    ۱۳۲۱/۴/۳ پولیس قره غجله دولت اباد محمدرحیم محمدسلیم 29

محمددین  یارمحمد 30     ۱۳۲۱/۴/۱ اربکی تلی گک دولت اباد 

    ۱۳۲۱/۴/۳ اربکی زادیان دولت اباد عبدالغنی عبدالکریم 31

    ۱۳۲۱/۴/۱۳ امنیت مرکز دولت اباد عبدالروف عبدالرحمن 32

    ۱۳۲۱/۴/۱ اربکی قزیلقدوغ الربز مالقربان میراغا 33

    ۱۳۲۱/۴/۲ اربکی حیدرعلی الربز محمدغوث محمدداد 34

    ۱۳۲۱/۴/۲ اربکی یک رویه الربز ریس خالق حمیدالله 35

    ۱۳۲۱/۴/۳ اربکی غرملی الربز خیرالدین شمس الدین 36

    ۱۳۲۱/۴/۴ اربکی کورچه الربز سخی داد غالم رسول 37

    ۱۳۲۱/۴/۴ اربکی کمره تپه الربز نعمت الله فریدالله 38

    ۱۳۲۱/۴/۴ اربکی کورچه الربز عبدالحکیم شیرمحمد 39

    ۱۳۲۱/۴/۱ اربکی سیف الدین الربز مومن جان محمد 40

    ۱۳۲۱/۴/۱ اربکی بیشدره الربز عصمت الله محمدعارف 41

    ۱۳۲۱/۴/۱ اربکی حیدرعلی الربز غالمحمد جان محمد 42

    ۱۳۲۱/۴/۱۱ پولیس کورچه الربز محمدصادق محمدامان 43

    ۱۳۲۱/۴/۱۴ اربکی کمرکته الربز حاتم بای عطا محمد 44

    ۱۳۲۱/۴/۱۱ اربکی چیب الربز عبدالحلیم غوث شاه 45

    ۱۳۲۱/۴/۲۲ اربکی بیقریه الربز خیرالدین امان الله 46

    ۱۳۲۱/۴/۱ اربکی شهرک ترکمنی دنهرشاهی  خدایبیردی عبدالرحیم 47

    ۱۳۲۱/۴/۱۱ اربکی سیاگرد دنهرشاهی  عبدالقیوم قدیرخان 48

    ۱۳۲۱/۴/۱۱ اربکی گورمار دنهرشاهی  محمدمیر عبدالله جان 49

    ۱۳۲۱/۴/۱۷ ملی اردو علی اباد دنهرشاهی  حاجی حسن عبدالله 50

    ۱۳۲۱/۴/۲۴ اربکی سیاگرد دنهرشاهی  محمدظریف رحمت الله 51

محمد حسین  غالم حسین 52     ۱۳۲۱/۴/۲۴ ملی اردو علی اباد دنهرشاهی  

    ۱۳۲۱/۴/۳۴ اربکی کول انبه بلخ عبدالله گالب خان قوماندان 53

    ۱۳۲۱/۴/۱ اربکی رسکوت  محمدرسول محمود 54

    ۱۳۲۱/۴/۱ نظم عامه دیرگی  غالم نبی محمدولی 55
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    ۱۳۲۱/۴/۱ نظم عامه دیرگی  غالم نبی شاه ضمیر 56

    ۱۳۲۱/۴/۱ اربکی دیرگی  گل محمد حاجی محمد 57

    ۱۳۲۱/۴/۲ پولیس حاجی کوت  علم شیر غالم رسول 58

    ۱۳۲۱/۴/۳ اربکی برمزید  عبداالحمد صفت الله 59

    ۱۳۲۱/۴/۴ اربکی دیرگی  ظفر محمدحنیف 60

    ۱۳۲۱/۴/۴ پولیس علم خیل  الله داد حفیظ الله 61

    ۱۳۲۱/۴/۴ پولیس شایسته میر  محمد نعیم گل ب الدین 62

    ۱۳۲۱/۴/۴ پولیس شایسته میر  محمد طاهر محمد جاوید 63

    ۱۳۲۱/۴/۴ پولیس کتوری  محمدطاهر جعفر 64

    ۱۳۲۱/۴/۴ پولیس کتوری  محمدطاهر جامل 65

    ۱۳۲۱/۴/۴ ملی اردو بهاءالدین  گل محمد نجیب الله 66

    ۱۳۲۱/۴/۴ پولیس داگو  محمد داود رحمت الله 67

    ۱۳۲۱/۴/۴ پولیس داگو  محمد داود محمدهاشم 68

    ۱۳۲۱/۴/۴ پولیس داگو  حرضت علی امان الله 69

    ۱۳۲۱/۴/۴ پولیس داگو  فضل کریم محمدرسول 70

    ۱۳۲۱/۴/۴ پولیس داگو  عبدجان محمداجان 71

    ۱۳۲۱/۴/۴ پولیس داگو  شیرولی محمد عارف 72

    ۱۳۲۱/۴/۴ پولیس داگو  امان الله عبید الله 73

    ۱۳۲۱/۴/۴ پولیس داگو  خان گل حمیدالله 74

    ۱۳۲۱/۴/۴ پولیس داگو  عبدالروف محمدسلیم 75

    ۱۳۲۱/۴/۴ پولیس چقیش  غالم حرضت شاه ولی 76

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ اربکی چقیش  عبدالنصیر فیض الدین 77

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ اربکی چقیش  محمدامین محمداصف 78

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ اربکی زوزان  پاینده گل میراحمد 79

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ اربکی دیوالی میدان  غالم الدین بهرالدین 80

اللهحبیب  سیدرسول 81     ۱۳۲۱/۴/۲۱ پولیس کتوری  

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ پولیس زوزان  قمر الدین سیف الدین 82

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ اربکی اورته شاخ  نعمت الله حفیظ الله 83

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ اربکی اورته شاخ  عراق شاه محمد اکرم 84

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ اربکی اورته شاخ  رحیم شا مبارکشاه 85

شاخاورته   گرگ علی نور علی 86     ۱۳۲۱/۴/۲۱ اربکی 

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ اربکی اورته شاخ  بابه رازق محمد امین 87

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ اربکی اورته شاخ  جمعه خان گال ب الدین 88

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ پولیس اورته شاخ  عبدالحکیم رحمت الله 89

    ۱۳۲۱/۴/۲۷ اربکی داگو  الالمیر لعل محمد 90

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ اربکی داگو  نواب خان نعیم قوماندان 91
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    ۱۳۲۱/۴/۲۱ اربکی داگو  نواب خان عبدالرحمن 92

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ ملی اردو مند تی  نرصالله ذبیح الله 93

    ۱۳۲۱/۴/۲۲ اربکی زوزان  رشیف خان عظیم خان 94

    ۱۳۲۱/۴/۲۲ اربکی زوزان  رشیف خان شها ب الدین 95

    ۱۳۲۱/۴/۲۲ اربکی زوزان  ظفر خان خدایداد 96

    ۱۳۲۱/۴/۲۲ اربکی زوزان  غالم محمد شاه محمد 97

    ۱۳۲۱/۴/۲۴ اربکی داگو  محمد ابراهیم نورخان 98

    ۱۳۲۱/۴/۲۴ گارد زوزان  محمد رحیم صمد کریم 99

    ۱۳۲۱/۴/۲۴ پولیس کچوله  محمد عزیز رشیف 100

    ۱۳۲۱/۴/۲۴ اربکی زوزان  لعل گل امیر گل 101

    ۱۳۲۱/۴/۲۴ اربکی زوزان  شمس الدین محمد اسامعیل 102

    ۱۳۲۱/۴/۲۴ اربکی زوزان  عبدالجبار احسا ن الله 103

    ۱۳۲۱/۴/۲۴ اربکی داگو  سپین گل زرجان 104

    ۱۳۲۱/۴/۱۲ پولیس زوزان  محمد نواب یارخان 105

    ۱۳۲۱/۴/۱۲ پولیس زوزان  محمدنادر جمعه خان 106

    ۱۳۲۱/۴/۱۲ پولیس زوزان  عبدالرازق موسی 107

    ۱۳۲۱/۴/۱۱ پولیس ساالرزی  شاه محمود عزت الله 108

    ۱۳۲۱/۴/۱۱ اربکی دیرگی  لعل محمد باباخان 109

    ۱۳۲۱/۴/۱۱ اربکی برمزید  عبدلودود عبدالصادق 110

    ۱۳۲۱/۴/۱۱ اربکی برمزید  عبداالحمد عصمت الله 111

    ۱۳۲۱/۴/۱۱ اربکی برمزید  عبداالحمد عبداملجید 112

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ پولیس کتوری  شاه محمود شاه خان 113

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ اربکی کتوری  جمعه خان حبیب الله 114

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ اربکی کتوری  امیرخان گل ب الدین 115

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ اربکی کتوری  عجب خان محمد اصف 116

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ ملی اردو داگو  بابا میر حبیب الله 117

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ پولیس کتوری  جمعه گل محمد بشیر 118

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ پولیس داگو  شیرداد خان عبدالجبار 119

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ پولیس داگو  مندول عجب خان 120

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ پولیس داگو  مندول بهرام 121

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ پولیس داگو  خیرمحمد حرضت محمد 122

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ پولیس داگو  مغل خان عبدالولی 123

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ پولیس داگو  خان سید گل دست خان 124

    ۱۳۲۱/۴/۲۱ پولیس داگو  جمعه گل جمعه خان 125

    ۱۳۲۱/۴/۲۴ اربکی داگو  رشیف خان بشريخان 126

    ۱۳۲۱/۴/۲۴ اربکی داگو  جمعه خان قلم خان 127
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    ۱۳۲۱/۴/۲۴ اربکی زوزان  شیرین خان امان خان 128

    ۱۳۲۱/۴/۲۴ اربکی برمزید  خدای قل محمد گل 129

امیرمال  عبداملومن 130     ۱۳۲۱/۴/۲۴ اربکی برمزید  

    ۱۳۲۱/۴/۲۴ اربکی برمزید  میرزا هاشم محمد حسن 131
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